
PORTAL MAPFRE AGORA ACESSÍVEL EM LIBRAS 
Se você entrou no portal da MAPFRE recentemente, talvez já tenha conhecido o Hugo, o 
simpático assistente virtual que traduz todo o conteúdo do site para Libras, a Língua 
Brasileira de Sinais. Como você já sabe, aqui na MAPFRE, responsabilidade social, 
cumprimento da lei e oportunidades caminham juntas. 

Acessar o Hugo é bastante simples, basta clicar no ícone com as duas mãozinhas, 
localizado no canto superior direito das páginas do portal. Se ainda não viu, vale a pena 
conhecer – e contar essa novidade aos clientes.

Neste mês de março, quando é comemorado o Dia Internacional da Mulher, nossas seguradas contam com 
serviços gratuitos e promoções especiais em uma série de produtos. Confira e divulgue para as clientes: 

MÊS DA

BENEFÍCIOS E 
DESCONTOS 
INCRÍVEIS 
PARA ELAS

Mulher,
CAMPANHA

Sessões gratuitas no Espaço 
Laser até o dia 31/03;

Descontos em diversas 
lojas online até 15/03.

ASSISTÊNCIA HELP DESK: MAIS UM BENEFÍCIO PARA OFERECER AOS 
SEUS CLIENTES E, AINDA, TER COMO ARGUMENTO DE VENDAS  
Você já conhece a Assistência Help Desk? Esse conjunto de serviços relacionados ao universo digital está 
disponível para todos os segurados (pessoa física) que contratarem as coberturas AutoMais Casa Proteção 
Plus e/ou Assistência Casa Proteção Top Plus.

Este é um suporte com muito apelo, que vale a pena compartilhar com os clientes: como você sabe, 
boa parte da vida profissional e pessoal está nas redes, sites e softwares. Reunimos, abaixo, os serviços 
disponíveis nessa assistência:

ASSISTÊNCIA HELP DESK 

Assistência tecnológica 
Para computadores, tablets e smartphones, 24h por dia. Feita por técnicos treinados, que podem 
acessar remotamente os dispositivos do cliente para realizar os ajustes necessários. 

Armazenamento na nuvem  
Auxílio na escolha e configuração de um sistema de armazenamento que atenda às necessidades 
do cliente. 

Reputação Online 
Monitoramento e pesquisa, com relatório de menções positivas, negativas e neutras sobre o cliente. 

Segurança digital 
Proteção contra vírus, malwares, trojans e outras ameaças online, por meio de aplicativo instalado 
pela equipe Help Desk. 

Recuperação de dados 
Restauração das informações excluídas ou perdidas que tenham sido salvas em discos rígidos, 
smartphones, DVDs e outros dispositivos. 

DIGITAL

LANÇAMENTO

Agora, todas as edições do Nosso Jeito estão disponíveis no portal MAPFRE. 
Clique aqui e acesse!

MAPFRE RESIDENCIAL +SÊNIOR
MILHÕES DE OPORTUNIDADES DE VENDAS
Nossa pirâmide etária vem mudando nas últimas décadas, mostrando um rápido processo de envelhecimento 
populacional. Essa configuração social precisava de um seguro específico, e do estudo desse mercado surgiu o 
MAPFRE Residencial +Sênior. 

Os benefícios exclusivos desse produto, direcionado a pessoas com 60 anos ou mais, são diversos, confira:

Assistência +Sênior

Delivery de medicamentos

Indicação de profissionais de saúde

Locação de muletas, cadeiras de rodas e outros objetos hospitalares

Transporte para tratamento fisioterápico

Instalação de barras de apoio e fitas antiderrapantes

Instalação de interruptores, maçanetas, duchas higiênicas e outros recursos

Reposicionamento de móveis 

Monitoramento (adicional): atendimento remoto ao segurado que precisa de ajuda

Coberturas básicas 
Incêndio, queda de raio, explosão e queda de aeronave no terreno do imóvel segurado. 

Coberturas extras  
Danos elétricos, roubo ou furto, responsabilidade civil familiar, vendaval, granizo e impacto de veículos. 

Além disso tudo, o MAPFRE Residencial +Sênior oferece: 

>> Desconto em farmácias; 
>> Sorteios mensais de R$ 10 mil;  
>> Descontos diversos na rede de parceiros;  
>> Pagamento facilitado em até 10x sem juros no cartão (débito ou crédito). 

E aí, preparado para vender muito?

OPORTUNIDADE

PAUTAS? COMENTÁRIOS? SUGESTÕES? 
Escreva para nucleodeconteudo@bbmapfre.com.br

MAPFRE Seguros © 2018 | Todos os direitos reservados 

Publicação quinzenal da MAPFRE Seguros. Gerência de Comunicação Institucional: Tatiana Cerezer | Coordenação: Kelly Conde Mitidiero e Isabela Franconeri | Assistência: Maria 
Fernanda Atanes e Karen Lerner | Produção – Ketchum Assessoria de Comunicação: Direção Geral:  Vania Ciorlia (MTB 12.078) | Gerência Executiva: Leticia Colombini (MTB 26.598) | 
Coordenação e Edição: Thaís Azevedo | Redação: Bruno Takaoka | Revisão Ortográfica: Ana Paula Riccetti | Projeto Gráfico: Leandro Hataka e Thiago Reis | Diagramação: Samuel 
Torres | Programação: André Inocenti.

Clique aqui e veja todos  
os detalhes de cada oferta.

E mais:  
Promoção Residencial Dia das Mulheres

Durante o mês, todas as clientes que contratarem o MAPFRE Residencial Multiflex (405) e 
MAPFRE Residencial Superfácil (407) ganham um voucher da Onodera, enviado por e-mail 
após emissão do seguro, que dá direito a: uma sessão de massagem ONOREDUX 
(redutora) ou ONORELAX (relaxante), com duração de 30 minutos e 
possibilidade de agendamento até 30/05/2018. 

Na MAPFRE, o Mês da Mulher é ainda mais especial!

NOSSO CANAL EXCLUSIVO DE NOTÍCIAS PARA VOCÊ E SEUS NEGÓCIOS.
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https://www.mapfre.com.br/seguro-br/corretores/comunicado-aos-corretores/
https://www.mapfre.com.br/seguro-br/servicos/area-do-cliente/beneficios/

